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Contexto da pesquisa
Este estudo foi realizado no âmbito de um projeto
de Doutorando em Biomedicina, tendo como linha
de pesquisa: Sistemas e tecnologias de informação
em Serviços de Saúde e Gestão hospitalar, na
Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade da
Beira Interior.

Portanto, neste trabalho, abordaremos a utilização
dos sistemas de informação Hospitalar por parte dos
seus gestores nos processo de tomadas de decisão.



Enquadramento



Todos os países podem procurar melhorar a
eficiência adoptando uma abordagem mais
estratégica na prestação e aquisição de serviços de
saúde.
.

A saúde é um direito fundamental do indivíduo.
Prover ferramentas que auxiliem a tomada de
decisões estratégicas para a melhor gestão hospitalar
contribui para assegurar esse direito.
.

OMS: FINANCIAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE :O caminho para a cobertura universal,2011
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Revisão da Literatura : Utilização dos sistemas 
de informação hospitalar no apoio a decisão



Os SIS devem disponibilizar informações adequadas,
potencializar a comunicação e promover a segurança
necessária no ambiente organizacional. Estas características
podem auxiliar os profissionais no planeamento, bem como na
tomada de decisões relacionadas à gerência e a assistência aos
pacientes.

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) tem como objetivo
processar, armazenar, coletar e disseminar dados que ofereça
suporte ao processo decisório em saúde(1). Isto possibilita o
aprimoramento das ações desenvolvidas bem como auxilia a
gestão
Marin HF. Sistemas de informação em saúde: considerações gerais. J.Health Inform. 2010;2(1):24-8.

Scott RE. E-Records in health: Preserving our future. Int J Med Inform. 2007;76(5-6):427-31.

Revisão da Literatura : Utilização dos sistemas 
de informação hospitalar no apoio a decisão



Revisão da Literatura : Utilização dos sistemas 
de informação hospitalar no apoio a decisão

A gestão dos serviços de saúde surgiu como um meio 
de melhorar a capacidade de resposta aos cidadãos e de 
aumentar a eficiência através da minimização dos 
custos associados à prestação de cuidados de saúde



Questões de investigação

Será que este pressuposto são aplicáveis nos países
subdesenvolvidos?

Como tem sido aproveitado as informações do SIH,
para apoio ao processo de gestão e tomada de
decisão nos hospitais públicos em Angola de
forma geral e em particular na província da Huila?



Objectivo

Analisar a utilização do sistema de informação
hospitalar, como instrumento de apoio à tomada
de decisão, no exercício da função de gestão
hospitalar, em Hospitais públicos na Província da
Huila,Angola



Metodologia
u É um estudo de abordagem quantitativa e
qualitativa realizado no período de Julho a
Dezembro de 2017

• Na execução desta pesquisa, trilhamos por dois
caminhos em consonância com seus objetivos,
pesquisa bibliográfica e aplicação de
questionário.



Revisão da literatura: Impacto do sistema de
informação em saúde na gestão hospitalar

Revisão da literatura: Instrumentos de avaliação
do impacto do sistema de informação em
saúde na gestão hospitalar

Critérios de seleção  e elaboração do instrumento 
de avaliação da utilização do sistemas de informação 
hospitalar no processo de gestão

Aplicação do Instrumento e analise dos resultados

Metodologia



Instrumentos devidamente validados

Instrumentos utilizados em estudos
publicados em publicações de referencia

Instrumento que avaliam o impacto da 
utilização do sistemas de informação de 
saúde no processo de gestão em 
instituições e serviços de saúde

Metodologia:Critérios de escolha do 
instrumento



Metodologia (Amostra)

Um Hospital Geral

Quatro Hospitais 
Especializados

Dois Hospitais Municipais

7 hospitais Públicos 
de dois municípios

7 Diretores Gerais

7 Diretores Clinicos

7 Diretores Admnistrativo

7 Diretores de Enfermagem

2 Diretores  serv.Diagnosti

6 Diretores  pedagogico

36 Participantes



Metodologia (Amostra)

1 Hôpitaux Général

4 Hôpitaux spécialisés

2 Hôpitaux départements

7 hôpitaux Publics de 
2 départements

7 Directeurs Généraux

7 Directeurs Cliniques

7 Directeurs Admnistratifs

7 Directeurs infirmiers

2 Directeurs  Diagnostiques

6 Directeurs  pédagogiques

36 Participantes



Amostra

5
5

4

2

0

1

2

3

4

5

6

Existes Partcipantes do
estudo

N
º 

de
 h

os
pi

ti
as

 e
xi

st
en

te
s 

na
 

pr
ov

in
ci

a 
da

 H
ui

la

Hospitias Existentes e participantes do estudo

Grafico 1: desmostração da relação hospitais 
existentes(n=9) e partcipantes do estudo(n=7)
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CRITERIOS DE INCLUSÃO
Ser Hospital publico localizado na
geograficamente localizado na
Província da Huila, em município com
mais de 800.000 hab. com capacidade
de internamento mínima 50 camas

CRITERIO DE EXCLUSÃO
Pertencer ao subsistema de saúde
Militar, policia, ou outros não
públicos, e não ter mínimo 40
camas de internamento

Metodologia:Critérios para o hospital 
participar do estudo



Discussão dos resultados

Femenino
50%

Masculino
50%

Gráfico 2: distribuição por sexo dos gestores participantes ao 
estudo(n=36)



Discussão dos resultados

Director Geral
20%

Director  Clinico
19%

Director Admnistrativo
19%

Director de Enfermagem
19%

Director para area Diagnosticos e 
terapeutica

6%

Director para area pedagogica 
e formação permanete

17%

Grafico 3 :Cargo que ocupa  na instituição os partcipantes dos 
estudo(n=36)



Discussão dos resultados
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Grafico 4: Participação dos gestores em cursos 
complementares(n=36)



Discussão dos resultados

Adequado
25%

Pouco adequado
64%

Inadequado
11%

Grafico 5:Avaliação da disponibilização da informação 
estatística a nivel das sua Instituiçções hospitalar(n=36)



Discussão dos resultados

Sempre
14%
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Algumas vezes
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Nunca
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Grafico 6 :Você tem recorrido ao serviços de Admissão, arquivo e estatística médica para 
atender um utente que retorna à consulta, depois de mais de 30 dias de internamento na sua 

instituição? (n=36)



Discussão dos resultados

Sempre
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Algumas vezes
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Grafico 7:Relativamente ao nível de apoio à tomada de decisão clinica ou administrativa você 
tem recorrido a informação disponibilizada pelos serviços de Admissão, arquivo e estatística 

medica? (n=36)



Discussão dos resultados
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Grafico 8:Utilidade da informações recolhidas para o cálculo de 
indicadores de avaliação da qualidade de prestação de serviço a 

população (n=36)



Discussão dos resultados
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Grafico 9:Auditoria na qualidade de informação descrita 
nos processos clínicos(n=36)
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

As direções dos hospitais públicos não utilizarem as 
informações produzidas ao nível do sistema de 
informação hospitalar

Os sistemas existentes são pouco valorizados e
insuficientemente utilizadas para os diferentes
níveis de gestão

Há  falta de politicas de informatização dos 
serviços de informação hospitalares



Desafios
Disponibilização da informação para: Auditoria,
prestação de serviço, gestores dos serviços de saúde,
apoio a pesquisadores das universidades e a população

Mudança de comportamento, mentalidades, atitudes
e rotinas de trabalho dos líderes e e gestores das
unidades de saúde.

Sistema de informação confiável e oportuno,
permitido a definição de ações e conversão de rumos

Clareza organizacional que enfatiza a importância ,
dos sistema de informação dentro da organização,
com vista a mensurar as atividades realizadas

Maior desafio implantar uma cultura de gestão
baseada em informação
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